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Τιμή και μνήμη για τον 
Αλέξανδρο Παπαναστασίου

Ημέρα τιμής και μνήμης για τον αείμνηστο πρωθυπουργό Αλέξαν-
δρο Παπαναστασίου, η 17η /11/1936, με την συμπλήρωση 82 χρόνων 
από τον θάνατό του. Παραμένει όμως ζωντανός και κυρίως ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ 
μέσα από τα μεγάλα οράματά του, την πρωτοποριακή του σκέψη και 
πρακτική, την διορατική θεώρηση πραγμάτων και καταστάσεων, την 
αποδεδειγμένη αγάπη του για την πατρίδα και την δημοκρατία, το συ-
νεχές ενδιαφέρον και στήριγμα καθ’ όλη την διάρκεια της πολιτικής 
του διαδρομής στους ασθενέστερους, στους έχοντες περισσότερη 
ανάγκη, στους Αγρότες. Τα παρακάτω επιτεύγματά του επιβεβαιώνουν 
τα παραπάνω. Από τους πρώτους στο χρέος για την πατρίδα, κατετάγη 
ως εθελοντής στους Βαλκανικούς πολέμους του 1912-13.

Η ανακήρυξη της Δημοκρατίας (Δημοκρατικό Μανιφέστο), που πολ-
λές δεκαετίες αργότερα επικράτησε ως το σταθερό και αναμφισβήτη-
το πολίτευμά μας, τον καθιέρωσε και ως πατέρα της Δημοκρατίας. Η 
συνεχής μέριμνά του για τον κόσμο της Αγροτιάς, εισάγοντας ρυθμί-
σεις στο σύνταγμα του 1911 υπέρ των Αγροτών, αλλά και ιδρύοντας 
την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος.

Μεγάλη η συμβολή του στην αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού της χώ-
ρας, όπου σαν Υπουργός Συγκοινωνιών της χώρας στην Κυβέρνηση 
Βενιζέλου, πρωτοστάτησε για την ριζική βελτίωση του οδικού και σιδη-
ροδρομικού δικτύου της χώρας, και επικαιροποίησε την Πολεοδομία 

Στις 28/1/18 τελέστηκε εις διάκονον χειροτονία του Παναγιώτη Σταμάτη, χω-
ροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μαντινείας και Κυνουρίας κ.κ. 
Αλεξάνδρου.

Στις 19/8/2018 ορκίστηκε ιερέας παρουσία του Σεβασμιωτάτου κ.κ Αλεξάνδρου.
Στις 3/11/18 ανέλαβε και επίσημα καθήκοντα σαν ιερέας στον Ιερό Ναό Αγίου 

Γεωργίου Λεβιδίου, παραλαμβάνοντας από τον μέχρι τώρα λειτουργούντα ιερέα 
στον Άγιο Γεώργιο πατέρα Αριστείδη Ζάβο.

Ο Φ.Σ. εύχεται στον καινούργιο μας ιερέα να είναι άξιος σε όλη του την διαδρο-
μή, να φανεί αντάξιος των καθηκόντων που αναλαμβάνει και καλή ιεροσύνη.

Συμπληρώθηκαν 82 χρόνια από το θάνατο του πρωτοπόρου πολιτικού ηγέ-
τη Αλέξανδρου Παπαναστασίου στις 17 Νοεμβρίου 1936, σε ηλικία 60 χρονών.  
Όπως κάθε χρόνο ο Σύλλογος Λεβιδιωτών Αττικής που φέρει και το όνομά του, 
οργάνωσε το ετήσιο μνημόσυνο την Κυριακή 4 Νοεμβρίου στο Πρώτο Κοιμητή-
ριο της Αθήνας, όπου ο τάφος του αείμνηστου πρωθυπουργού.

  Μετά το τρισάγιο και την κατάθεση στεφάνων, σε σύντομη αναφορά της η φι-
λόλογος  Αγγελική Βασιάκου-Χατζηεμμανουήλ μίλησε για την πορεία και τις πρω-

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΑΣ
ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΚΟΥ:

Τ ΡΑ Π Ε Ζ Α  Π Ε Ι ΡΑ Ι Ω Σ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:  6126-040030-102

IBAN:  GR55 0171 1260 0061 2604 0030 102
SWIFT-BIC:  PIRBGRAA

Γιορτάστηκε και φέτος με ιδιαίτε-
ρη λαμπρότητα, όπως κάθε χρόνο, 
η Εθνική μας εορτή, της 28ης Οκτω-
βρίου 1940. Στην επίσημη δοξολογία 
στο Ναό του Τιμίου Προδρόμου, τον 
πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε 
ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Χρυσαν-
θακόπουλος Ανδρέας. Ακολούθησε 
επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο 
των Ηρώων, κατάθεση στεφάνων 
και παρέλαση των μαθητών Α/θμιας 
και Β/θμιας εκπαίδευσης. Συμμετεί-
χαν οι εκπρόσωποι της τοπικής κοι-
νότητας Λεβιδίου, εκπρόσωποι των 
φορέων και συλλόγων, δάσκαλοι – 
καθηγητές, μαθητιώσα νεολαία και 
πλήθος κόσμου. Ας αφιερώσουμε 
αυτή την λαμπρή μέρα για το Έθνος 
μας σε όλους που έπεσαν για την πα-
τρίδα στ’ αλβανικά βουνά, αλλά ειδι-
κά ας την αφιερώσουμε στον πρώτο 
Έλληνα στρατιώτη – Βασίλη Τσαβα-
λιάρη – που έπεσε πρώτος νεκρός 
από σφαίρα του εχθρού, και στους 
ήρωες συμπατριώτες Λεβιδιώτες 
που έπεσαν στ’ αλβανικά βουνά 
στον πόλεμο του ’40.

Τελείωσε το έργο ύδρευσης στην 
τοποθεσία Νούδημος. Το νερό της 
πηγής του Νούδημου μαζεύτηκε και 
διοχετεύτηκε στην Δεξαμενή που 
τοποθετήθηκε (35 τόνων) και από 
εκεί δίνεται – διοχετεύεται στους εν-
διαφερόμενους (Γεωργούς – Κτηνο-
τρόφους) με παροχή και μετρητή. 
Ένα επιπλέον λάστιχο παροχής έχει 
τοποθετηθεί, για να τροφοδοτήσει – 
αν χρειαστεί – και αν υπάρχει αρκε-
τό νερό βέβαια, το δίκτυο ύδρευσης 
του Λεβιδίου, ιδιαίτερα τους καλο-
καιρινούς μήνες.

Έπεσαν, μετά από μεγάλη διάρ-
κεια ανομβρίας, οι πρώτες καλές 
βροχές συνοδευόμενες και από τα 
πρώτα χιόνια στις βουνοκορφές 
(16/11/2018).

Ένα στολίδι λιγότερο στην όμορφη 
πλατεία μας. Στις 22/10/2018 κόπηκε 
το ξερό έλατο που κοσμούσε την 
πλατεία μας για 30 και πλέον χρόνια. 
Δεν μάθαμε όμως ποτέ, και θα μεί-
νουμε με την απορία, πως ξεράθηκε 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Φ.Σ. καλεί τα μέλη του σε τα-
κτική γενική Συνέλευση στις 
02/03/2019 ημέρα Σάββατο και 
ώρα 18:00 στην Αίθουσα του Φ.Σ.

Θέματα ημερήσιας διάταξης εί-
ναι:
1. Απολογισμός πεπραγμένων
2. Οικονομικός απολογισμός
3. Έγκριση πεπραγμένων και Οικ. 
Απολογισμού
4. Εφημερίδα του Φ.Σ.
5. ΕΚΛΟΓΕΣ. Εκλογή νέου Δ.Σ. και 
Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Το Δ.Σ. του Φ.Σ.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Το Σάββατο 12/01/2019 στις 19:00, στην αίθουσα του 
Φ.Σ. θα κόψουμε την Πρωτοχρονιάτικη πίττα μας. 

Είστε όλοι καλεσμένοι!

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Λεβιδίου 
εύχονται σε όλους τους Λεβιδιώτες χρόνια πολλά, καλές γιορτές και 
να μας έρθει μία ευτυχισμένη χρονιά γεμάτη υγεία – ευτυχία  – ειρήνη  
για όλο τον κόσμο.

Ο Φ.Σ. εύχεται στους απανταχού Λεβιδιώτες και σ’ όλο τον κόσμο 
καλές Γιορτές, Καλά Χριστούγεννα και ένα ευτυχισμένο 2019, πάντα 
με υγεία, αγάπη, ειρήνη και προκοπή, για όλους.

Ο Αθλητικό  Σύλλογος «Ορχομενός Λεβιδίου» εύχεται σε όλους Κα-
λές Γιορτές, Καλή Χρονιά να μας έρθει και σε όλους προσωπική και 
οικογενειακή υγεία και ευτυχία.

Η Νεολαία Λεβιδίου εύχεται σε όλο τον κόσμο Χρόνια Πολλά, Καλά 
Χριστούγεννα, Ευτυχισμένο, Ειρηνικό και Δημιουργικό το 2019.

Η Θεατρική Ομάδα Λεβιδίου εύχεται σε όλους, Λεβιδιώτες και μη, 
Χρόνια Πολλά – Καλές Γιορτές, να ‘ναι το 2019 καλύτερο από τα προη-
γούμενα χρόνια για όλους μας. Υγεία, προκοπή και αγάπη. 

Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείο, Δημοτικού, Γυμνα-
σίου Λεβιδίου εύχονται σε όλους Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχές το 
Νέο Έτος.

Ο Χορευτικός Όμιλος Λεβιδίου «Αρκαδιανή» εύχεται σε όλους Καλά 
Χριστούγεννα και ευτυχές το 2019. Πάντα υγεία – ειρήνη – προκοπή.

ΤΟΠΙΚΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διαβάστε μας 
και στο internet!

Πλέον θα μπορείτε να διαβάζετε την εφημερίδα 
μας και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: 

www. fs-levidi.gr

συνέχεια στη σελ. 5 2

συνέχεια στη σελ. 5 2

συνέχεια στη σελ. 3 2

συνέχεια στη σελ. 5 2

Καλή ιεροσύνη!

Αλέξανδρος Παπαναστασίου
Μνημόσυνο για τον Πατέρα της Δημοκρατίας

Ευχές για τα Χριστούγεννα και το Νέο Έτος
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Αστυνομική Διεύθυνση Αρκαδίας:  
 2710 222519
Αστυνομικό Τμήμα Λεβιδίου: 
 27960 22202
Δημοτική Ενότητα Λεβιδίου:
 τηλ: 27963 60009, fax: 27960 22363
Κ.Ε.Π. Λεβιδίου: 
 τηλ: 27963 60024, fax: 27960 29012
Yποθηκοφυλάκιο Λεβιδίου: 
 27960 22522
Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης:
  2710 233173, 2710 371700
Περιφερειακό Ιατρείο Λεβιδίου:  
 27960 22274
Φαρμακεία: 
Γκιντώνης Βασίλης:  27960 22240
Πραγκαστής Νίκος:  27960 22370

XΩΡΟΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Αβησσυνία:   2796022328
Ανατολή:   27960 22123
Άρτεμις: 27960 22600
Αρχοντικό Πάρχα:   27960 22010
Δρυάδες:   27960 29019
Έπαυλη: 27960 22098
Θέα:  27960 22272
Mαινάλια:  27960 29029
Πανόραμα: 2710 238805
  2710 371119
Νεφέλη:  27960 22444
Παρασκευόπουλος:   27960 22162
Πλάτανος:   27960 22229
Φιλοξενία:   27960 22307
Levidi Suites:  27960 22288
Villa Vager:   27960 22073

ΣΥΓΚOΙΝΩΝΙΕΣ
ΚΤΕΛ Αρκαδίας:
Σταθμός Αθηνών:  210 5132834
Σταθμός Τρίπολης:  2710 222560
Στάση Λεβιδίου:   27960 22456

ΤΟ ΛΕΒΙΔΙ
ΧΘΕΣ  ΣΗΜΕΡΑ  ΑΥΡΙΟ

Iδιοκτήτης: 
Φιλοτεχνικός Σύλλογος 

Λεβιδίου

Eκδότης: 
Χρήστος Λούρας
τηλ: 6944 896962

email: chrislouras@hotmail.com 

Eμβάσματα - Eπιταγές: 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 
6126-040030-102

IBAN: GR55 0171 1260 0061 
2604 0030 102

SWIFT-BIC: PIRBGRAA

Eτήσια Συνδρομή: 
Eσωτερικού 20 €
 Eξωτερικού 50 $

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 2.5 €

Σελιδοποίηση - Eκτύπωση:
APKAΔIKEΣ EKΔOΣEIΣ

ΓΙΩΡΓOΣ ΡOΥΝΗΣ
Tηλ: 2710 237436, 6977 084397

email: george@rounis.gr

OIKO¢OMIKE™ EP°A™IE™
AMMOBO§H - XTI™IMO ¶ETPA™

¢·˘›‰
TËÏ: 27960 - 22 667

KÈÓ: 6945 91 10 16

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Μαχαίρα Μαρία Δημ.  ........................... 20 €
Καρβουνιάρη – Μυριδάκη Παναγιώτα 
Χαρ.  ........................................................  20 €
Καρβουνιάρη – Καρζή Βασιλική Χαρ. 20 €
Καρβουνιάρη Παρασκευή Χαρ.  ........  20 €
Κολοτούρου Όλγα  ...............................  20 €
Θεοδωρέλου Δέσποινα  .......................  50 € 
στη μνήμη του Καραντάση Ιωάννη.
Κουβαβά Κων/να χα Σάββα  ................ 50 €
Κουβαβά – Κολοτούρου Ασήμω Σάβ.  50 €
Ρογάρη Γεωργία Παν.  ..........................  60 €
Πάρχας Χρήστος Βασιλ.  .....................  30 €
Ζάβου Βενέτα Γεω.  ..............................  20 €
Πάρχα Αλεξάνδρα  ...............................  30 €
Ξυνός Μιχαήλ  .......................................  50 €
Μήτρου Βασίλειος Γεωργ.  ..................  50 € 
στη μνήμη του Ιωάννη Κων. Καραντάση.
Δραβίλα Κων/να Φωτ.  ........................  20 €
Πάλλη – Δρούλια Σοφία Χα Στελ.  ....  20 €
Κολοκοτρώνης Δημήτριος Σωτ.  ........ 50 €
στη μνήμη του φίλου του Ιωάννη Κων. 
Καραντάση.
Καραντάση Σταυρούλα Κων.  ............  30 €
Θεοδωρέλου Δέσποινα  .......................  50 €
στη μνήμη του Γεωργίου Γρηγ. Βλαχο-
κυριάκου.
Μαντά Γεώργιος Δημ.  .........................  50 €
Λούρμα – Μέλλου Βασιλική Κων.  ....  10 €
Παρθενίου – Κουκούτση Ελένη  ........  20 €
Διαμαντής Θεοφάνης  .......................  100 €
Τα αδέρφια Γιώργος, Δημήτρης, Τάκης και 
Σούλης  .................................................... 50 €
στη μνήμη της μητέρας τους Αναστασίας 
Παρασκευοπούλου.

ΑΜΕΡΙΚΗ
Πραγκαστής Παναγιώτης Φιλ.  .......  100 €
Μήτρου – Κοντοβουνίσιου Παναγιώτης 
Γεω.  .......................................................  130 $
Μαντά Γεωργία & Νικόπουλος 
Ντομάτιον  ............................................ 411 €
Β/Ο KONSTANTINOS XYNOS 
DONATION KOSTAS VASILEIOU 
XYNOS   .............................................1.000 €

ΚΑΝΑΔΑ
Γαλάνης Σωτήριος Κων.  ................... 200 € 
στη μνήμη του αδελφού του Ιωάννη Κων. 
Γαλάνη.
Κικίτης Χρήστος Σωτ.  ......................  100 €

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Γαλάνης Δημήτριος Σάββα  ................  50 €

Παιδικές
Χριστουγεννιάτικες
Αναμνήσεις
Στη γωνιά μας κόκκινο
τ’ αναμμένο τζάκι
τούφες χιόνια πέφτουνε
στο παραθυράκι.

Όλο απόψε ξάγρυπνο
μένει το χωριό
και χτυπά Χριστούγεννα
το καμπαναριό.

Έλα, εσύ που Αρχάγγελοι
Σ’ υμνούν απόψε,
πάρε από την πίτα μας
που ευωδιά, και κόψε.

Έλα, κι η γωνίτσα μας
καρτερεί ναρθείς
Σού ’στρωσα, Χριστούλη μου
για να ζεσταθείς.

Στέλιος Σπεράνζας

EK¢POME™ E™øTEPIKOY - E•øTEPIKOY
I¢IOKTHTA ¶O§YTE§H ¶OY§MAN 77 £E™EøN

B·Û›ÏË˜ TÛ·Ú‰›ÎÔ˜ §Â‚›‰È AÚÎ·‰›·˜ 22002
ÙËÏ: 6974 766733, fax: 27960 22264

lakistsardikos80@yahoo.gr

LEVIDI

ΜΠΡΑΒΟ ΠΑΙΔΙΑ!

Αισθάνομαι την ανάγκη να 
ευχαριστήσω και να συγχα-
ρώ δημοσίως τους δύο νέους 
και καινούργιους επαγγελμα-
τίες που αποφάσισαν μετά τις 
Σπουδές τους, να δραστηριο-
ποιηθούν στο Λεβίδι. 

Δίνω τα συγχαρητήριά μου 
στον Δημήτριο Σ. Ζάβο, ο οποί-
ος άνοιξε και δουλεύει το Λογι-
στικό του Γραφείο στο Λεβίδι, 
και τον Δημήτριο Π. Ζιάζιαρη 
που άνοιξε και λειτουργεί το 
οδοντιατρείο του στο Λεβίδι.

Θα μπορούσαν και αυτοί, 
ακολουθώντας άλλους νέους, 

αλλά και λόγω του δύσκολου 
οικονομικού κλίματος που επι-
κρατεί στη χώρα μας, να προ-
τιμήσουν την δραστηριοποί-
ησή τους την επαγγελματική, 
στο εξωτερικό ή σε μια μεγά-
λη πόλη στην Ελλάδα. Προτί-
μησαν όμως να μείνουν στην 
επαρχία, στην ιδιαίτερη πατρί-
δα τους, το Λεβίδι.

Μπράβο σας παιδιά, σας εύ-
χομαι ότι καλύτερο στην επαγ-
γελματική σας πορεία.

Στέλιος Γ. Θεοδωρέλος
Αυστραλία

για τους απαραίτητους σχεδιασμούς στα χωριά και στις πόλεις.
Ίδρυσε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με την πρώτη Σχολή 

Αρχιτεκτόνων, οι απόφοιτοι της οποίας συνέβαλαν καθοριστικά 
στην ανοικοδόμηση της Θεσσαλονίκης και άλλων πόλεων που 
είχαν υποστεί καταστροφές και αναμόρφωσε τις σπουδές του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Πολλά ακόμη μπορούμε ν’ 
αναφέρουμε για την δράση του και τα έργα του σε όλη την πο-
λιτική του διαδρομή. Εκείνο όμως που θα αναφέρουμε και θα 
το τονίσουμε ιδιαιτέρως, ήταν το μεγάλο Ηθικό του ανάστημα 
που τον κατατάσσει έναν από τους ολίγους δασκάλους της πο-
λιτικής ηθικής.

Απέρριψε και αρνήθηκε οποιαδήποτε προσωπική ευμάρεια 
και όφελος, πεθαίνοντας πάμφτωχος.

Οι ασυμβίβαστοι αγώνες του είχαν προσωπικό κόστος, με φυ-
λακίσεις και διώξεις.

Πρωθυπουργός και δάσκαλος της ηθικής, δίνοντας το παρά-
δειγμα περί αυτής, διέμενε, καθ’ όλη την πολιτική του διαδρομή, 
με ενοίκιο σε διαμέρισμα (οδός Πινδάρου στην Αθήνα), αλλά και 
χωρίς ιδιόκτητο σπίτι στην γενέτειρά του στο Λεβίδι (τον φιλο-
ξενούσε η θεία του Χριστίτσα Κουφόγιωργα).

Υποστηρικτής πολλών θεμάτων – πρωτοποριακά για την επο-
χή του – όπως ανάγκη εξευγενισμού και ηθικοποίηση της πο-
λιτικής ζωής, δικαιότερη κατανομή των αγαθών, δικαιώματα 
στη γυναίκα με κυρίαρχο αυτό στο δικαίωμα ψήφου, πολιτικός 
γάμος, υπέρμαχος φανατικά υπέρ της εργατικής και αγροτικής 
πολιτικής (παραχώρησε γεωργικό κλήρο στους μικρούς αγρό-
τες της Θεσσαλίας), Μαχητής και Πρωτοστάτης για απλή ανα-
λογική, συνταγματική νομιμότητα, συνεργασία για το καλό της 
πατρίδας, αποκέντρωση, κοινωνική αλληλεγγύη και δικαιοσύ-
νη, παγιοποίηση του δημοτικισμού (Δημοτική γλώσσα). Μετά 
από όλα αυτά και αφού τα συγκρίνουμε με το σήμερα, πρέπει 
και είμαστε υποχρεωμένοι να τιμούμε, να μνημονεύουμε, να 
αντλούμε, να παραδειγματιζόμαστε από τέτοιους ανθρώπους, 
από τέτοιους πολιτικούς, από τέτοιες πολιτικές διαδρομές, από 
τέτοιες ηθικές συμπεριφορές. Μέσα στο βούρκο της εποχής που 
ζούμε, όπου κυριαρχεί η διαφθορά του πολιτικού συστήματος, 
η καταχρέωση και ο διεθνής διασυρμός της χώρας, η διάσπαση 
δημοσίου χρήματος, τα ατελείωτα σκάνδραλα χωρίς ενόχους, η 
σωρεία παρανομιών και λαμογιάς, η ανυπαρξία συνέπειας και τι-
μωρίας, η ανθελληνική ρητορική και πρακτική κάποιων, η ανυ-
παρξία κοινωνικής δικαιοσύνης, ο καταιγισμός  φόρων με κυρί-
ως θύματα τους ασθενέστερους, οι λάθος πολιτικές με κυρίως 
θύματα τους νέους, η ανυπαρξία και ο ξεπεσμός θεσμών και αξι-
ών, ας έχουμε σαν πηγή θύμησης και έμπνευσης και σαν πρότυ-
πο την έντιμη πολιτική διαδρομή, το ηθικό ανάστημα και δράση 
του μεγάλου έλληνα πολιτικού, και συμπατριώτη μας Αλέξαν-
δρου Παπαναστασίου.

Ας κλείσουμε με δύο λόγια του για τους πολιτικούς.
«Οι πολιτικοί άνδρες, είναι εντολοδόχοι του λαού, και έχουν τα 

ην υποχρέωσιν να αγωνίζονται πρώτοι αυτοί δια τα δίκαια και 
για τα συμφέροντα του λαού, και όχι δια τον ειδικόν τους πλού-
το.

Οι πολιτικοί άνδρες πρέπει να εκλαμβάνουν την λειτουργίαν 
των, ως ιεροτελεστία. Τα κόμματα δεν αποτελούν σκοπούς. εί-
ναι μέσον, είναι όργανα εξυπηρετήσεως των γενικοτέρων συμ-
φερόντων της πατρίδας και του λαού.// Αλέξανδρος Παπανα-
στασίου     

Χ.Λ.

Τιμή και μνήμη για τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου
 2 συνέχεια από τη σελ. 1

Δημήτρης Ζάβος Δημήτρης Ζιάζιαρης



ξαφνικά αυτό το έλατο. Ήταν 
κάποιος Μύκητας, κάποια 
άλλη αρρώστια, παρενέβη 
ανθρώπινο χέρι;

Το ζήσαμε και αυτό, εμείς 
οι κάπως νεότεροι. Είδαμε 
την πλατεία μας για λίγο (ευ-
τυχώς) διάστημα, εντελώς 
άδεια, χωρίς τραπεζοκαθί-
σματα, ομπρέλες, πελάτες 
ντόπιους και περαστικούς. 
Ένα άσχημο θέαμα για την 
όμορφη πλατεία μας, όπου οι 
μόνοι που είχαν απομείνει και 
βολτάριζαν ήταν οι αδέσπο-
τοι φίλοι μας. Κάτι οι κόντρες 
και τα λάθη εκατέρωθεν των 
επαγγελματιών που χρησιμο-
ποιούν το χώρο της πλατείας, 
κάτι η ανεπάρκεια της Δημο-
τικής αρχής, για επιβολή μιας 
δίκαιης «κανονιστικής» για 
όλους, έφεραν αυτό το απο-
τέλεσμα και αυτό το θέαμα. 
Συνιστούμε σε όλους τους 
συμπατριώτες μας, επαγγελ-
ματίες, Δημοτική αρχή, ηρε-
μία, Συνεργασία, κατανόηση, 
δικαιοσύνη για όλους. Πρέ-
πει όλοι να καταλάβουν ότι 
ο χώρος της πλατείας είναι 
δημοτικός χώρος και ανήκει 
πρώτα στους δημότες Λεβι-
δίου και μετά στους επαγ-
γελματίες και Δημοτική Αρχή. 
Όλοι λοιπόν θα ωφεληθούν 
αν υπάρχει αυτοσυγκράτηση, 
συνεργασία αποδοχή της νο-
μιμότητας  και εφαρμογή της 
νομοθεσίας.

Άλλωστε είναι κρίμα να 
βγάζουμε μόνοι μας τα μάτια 
μας, όταν οι καιρικές συνθή-

κες στο χωριό μας, μας επι-
τρέπουν τη χρήση της πλατεί-
ας για 3-4 μήνες το πολύ. 

Στις 09/12/2018, Κυριακή 
και ώρα 12:00 πραγματοποι-
ήθηκε στην πλατεία Λεβιδί-
ου εκδήλωση σχετικά με την 
διαδικασία της παραδοσια-
κής απόσταξης τσίπουρου. 
Κεράστηκαν όλοι με τσίπου-
ρο – γίδα βραστή – τραχανά 
– βραστό κρασί, τοπικά γλυκά 
και εδέσματα και απόλαυσαν 
παραδοσιακή μουσική. Παρά 
το τσουχτερό κρύο συμμετεί-
χαν πολλοί Λεβιδιώτες αλλά 
και επισκέπτες μόνιμοι και δι-
ερχόμενοι. Συνδιοργάνωση 
Νεολαία Λεβιδίου και Φιλοτε-
χνικός Σύλλογος. Και του χρό-
νου, καλύτερα και θεσμός.

Το Δ.Σ. του Φ.Σ.

Ο προστάτης είναι ένας μι-
κρός αδένας που υπάρχει μόνο 
στους άνδρες, με σχήμα και μέ-
γεθος κάστανου. Πήρε το όνο-
μά του από τη θέση του, επειδή 
«προΐσταται», βρίσκεται δηλα-
δή μπροστά από την ουροδό-
χο κύστη, περιβάλλοντας την 
αρχική μοίρα της ουρήθρας. 

Ο ρόλος του είναι η παρα-
γωγή ενός υγρού που αναμει-
γνύεται με το σπέρμα και εξα-
σφαλίζει τη ζωτικότητα των 
σπερματοζωαρίων, βοηθώ-
ντας έτσι στην αναπαραγωγή 
και τη γονιμοποίηση. 

Παράγει επίσης και ένα ση-
μαντικό ένζυμο, το ειδικό προ-
στατικό αντιγόνο (PSA), που 
βοηθά στη ρευστοποίηση του 
σπέρματος. 

Ο προστάτης αποτελεί συ-
χνά πηγή προβλημάτων στους 
άνδρες, αφού από τις νεότερες 
ηλικίες είναι ευάλωτος σε λοι-
μώξεις, ενώ με την πάροδο της 
ηλικίας ξεκινάει και η καλοήθης 
υπερπλασία.  

Η προστατίτιδα αποτελεί τη 
συνηθέστερη ουρολογική δι-
άγνωση σε άνδρες νεώτερους 
των 50 ετών και την τρίτη κατά 
σειρά, σε άνδρες άνω των 50 
ετών.

Η καλοήθης υπερπλασία του 
προστάτη (Κ.Υ.Π.) είναι η συ-
χνότερη καλοήθης νεοπλασία 
στους άνδρες, απασχολώντας 
1 στους 2 άνδρες ηλικίας άνω 
των 50 ετών.

Ο καρκίνος του προστάτη 
είναι ο συχνότερος καρκίνος 
στους άνδρες του δυτικού κό-
σμου και η δεύτερη αιτία θανά-
του από καρκίνο, μετά τον καρ-
κίνο του πνεύμονα.

Η προστατίτιδα είναι η χρό-
νια ή η οξεία φλεγμονή του 
προστάτη. Είναι μια οδυνηρή 
πάθηση που προσβάλλει συ-
νήθως νέους και μεσήλικες άν-
δρες. Η διάγνωση βασίζεται 
στο ιστορικό του ασθενούς και 
στην καλή κλινική εξέταση. 

Η καλλιέργεια ούρων και 
σπέρματος θα βοηθήσει να 
εντοπίσουμε εάν υπάρχει βα-
κτήριο και έτσι το είδος της 
προστατίτιδας. Η έναρξη της 
θεραπείας με αντιβιοτική αγω-
γή σε υψηλές δόσεις πρέπει να 
είναι άμεση. 

Η καλοήθης υπερπλασία του 
προστάτη είναι η αύξηση του 
μεγέθους του αδένα που παρα-
τηρείται στους άνδρες μετά τα 
40 έτη. 

Η αύξηση του μεγέθους του 
προστάτη συχνά συμπιέζει το 
τοίχωμα της ουρήθρας αλλά 
και την ουροδόχο κύστη, εμπο-
δίζοντας την ούρηση. 

Είναι εξαιρετικά συχνή πάθη-
ση, δεν αποτελεί κίνδυνο για τη 
ζωή του ασθενή και δεν υπάρ-
χουν στοιχεία που να αποδει-
κνύουν ότι οδηγεί σε καρκίνο 
του προστάτη. 

Ωστόσο, τα συμπτώματα 
που προκαλεί από το κατώτε-
ρο ουροποιητικό (LUTS, lower 
urinary tract symptoms) μει-
ώνουν την ποιότητα ζωής του 
ασθενή. 

Είναι η πιο συχνή διάγνωση 
των ουρολόγων στους άντρες 
ηλικίας 45 – 75ετών

Η Κ.Υ.Π. απασχολεί 1 στους 2 
άνδρες ηλικίας άνω των 50 
ετών. 

Η Κ.Υ.Π. απασχολεί 9 στους 10 
άνδρες ηλικίας άνω των 80 
ετών. 

Τα συμπτώματα της νόσου χει-
ροτερεύουν με την αύξηση 
της ηλικίας

Δεν προκαλεί καρκίνο του προ-
στάτη

Ο καρκίνος του προστάτη 
αποτελεί ένα από τα κυρίαρχα 
ιατρικά προβλήματα που αντι-
μετωπίζει ο ανδρικός πληθυ-
σμός. 
Συχνότερος καρκίνος στους 

άνδρες του δυτικού κόσμου 
1 στους 6 άνδρες θα διαγνω-

σθεί με καρκίνο προστάτη 
στη διάρκεια της ζωής του

Δεύτερη αιτία θανάτου μετά 
τον καρκίνο του πνεύμονα

Μέση ηλικία διάγνωσης : 66 
έτη  

5ετής επιβίωση : 98,9%  
Είναι μια νόσος με σημαντική 

ετερογένεια. Θα μπορούσα-
με να πούμε πως αποτελεί μια 
πάθηση με δύο πρόσωπα :

μια θεωρητικά ΄ άθώα΄΄ μορφή, 
η οποία δεν θα επηρεάσει την 
επιβίωση ούτε την ποιότητα 
ζωής του ασθενούς

μια πιο ΄ έπιθετική΄΄ μορφή που 
σύντομα θα γίνει επώδυνη 
και θανατηφόρα.
Στόχος μας είναι από τη μια 

πλευρά να διαγνώσουμε νωρίς 
εκείνες τις μορφές της νόσου 
που τελικά θα είναι απειλητι-
κές για την ζωή του ασθενούς 
και να τις θεραπεύσουμε, και 
από την άλλη να αποφύγουμε 
την υπερδιάγνωση και υπερθε-
ραπεία του προστατικού καρ-
κίνου.

Ιωάννης Σ. Μπουζαλάς

Διευθυντής Ουρολογικού 
τμήματος Βιοκλινικής Αθηνών
Μετεκπαιδευθείς στη Γερμανία, 
Univercity of Gο̈ttingen
Αθήνα: Λ. Κηφισίας 102
(πλησίον μετρό Πανόρμου)
τηλ: 2710 7222942
         6980 388332
Τρίπολη: Κ. Παλαιολόγου 7
τηλ: 2710 223202
         6983 488485
www.bouzalas-urology.gr
info@bouzalas-urology.gr
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LEVIDI

Ημερομηνίες, σταθμός, για το 
μεγάλο έργο ύδρευσης του Λε-
βιδίου:
14 Ιανουαρίου 1955: Αγια-
σμός για την αποπεράτωση 
του εξωτερικού δικτύου και 
την άφιξη του νερού στο Λεβίδι 
με απόφαση του τότε Δημάρ-
χου Αθανασίου Κ. Ζη και του 
τότε Δημοτικού Συμβουλίου.
16 Ιουνίου 1957: Τελετή εγκαι-
νίων για τη συνολική αποπερά-
τωση του έργου ύδρευσης με 
κάθε επισημότητα, παρουσία 
κόσμου και επισήμων.
24 Αυγούστου 1958: Αποκα-
λυπτήρια της «τιμητικής στή-
λης», που ανεγέρθη προς τιμή 
του μεγάλου αυτού έργου.

Πρόκειται για μαρμάρινη 
πλάκα με χαραγμένο κείμενο 
για την ταυτότητα και τους κυ-
ρίως συντελεστές του έργου 
ύδρευσης την οποία στο κάτω 
μέρος κοσμεί μία κεφαλή λιο-
νταριού.

Πέρασαν εξήντα (60) και πλέ-
ον χρόνια από τότε έως σή-
μερα ο χρόνος, οι άσχημες 
καιρικές συνθήκες (νερά, χιό-
νι, πάγος), κάποιες κακοήθεις 
ενέργειες, έφθειραν και μισο-
κατέστρεψαν την αίγλη και την 
ωραιότητα αυτής της μαρμάρι-
νης πλάκας και της όλης τιμητι-
κής στήλης. 
Έπρεπε εμείς οι νεότεροι να 
αποκαταστήσουμε άμεσα αυτό 

το ωραίο που χάθηκε και έλει-
πε. Αυτό έγινε πράξη επιτέ-
λους.

Με πρωτοβουλία του συμπα-
τριώτη μας από την Αυστραλία 
κ. Στέλιου Γ. Θεοδωρέλου, ο 
οποίος κάλυψε όλα τα έξοδα με 
την επιμέλεια και επιστασία του 
ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ξε-
κίνησε η αναμαρμάρωση και ο 
καθαρισμός της τιμητικής στή-
λης. Το έργο έχει ολοκληρωθεί 
κατά το ήμισυ.  

Τοποθετήθηκαν καινούργιες 
μαρμάρινες πλάκες με αναγρα-
φή του κειμένου, καινούργιοι 
κίονες, έγινε τριβή και καθαρι-
σμός της κεφαλής του λιοντα-
ριού και επανατοποθέτηση.

Απομένει ακόμα ο καθαρι-
σμός της βάσης της στήλης και 
η διαμόρφωση του περιβάλλο-
ντος χώρου, τα οποία λόγω δυ-
σμενών καιρικών φαινομένων 
έχουν μείνει λίγο πίσω και θα 
πραγματοποιηθούν άμεσα.

 
Ευχαριστούμε τον συμπατριώ-
τη μας από την Αυστραλία κ. 
Στέλιο Θεοδωρέλο, για τη με-
γάλη οικονομική προσφορά 
του (κάλυψη όλων των εξόδων 
για την επισκευή – αναμόρφω-
ση του μνημείου) για το μεγάλο 
του ενδιαφέρον για το χωριό 
μας.

Χ. Λ. 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΙΔΙΟΥ 
ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

Προστάτης: ο αδένας που 
βασανίζει τους άνδρες..

2 συνέχεια από τη σελ. 1

Απογραφή 1834 
  Κάτοικοι Οικογένειες

3.Δ. Ορχομενού 2.110 399
Ορχομενοί (Λεβίδι) 806 152
Καλπάκι 69 13
Ρούσι 54 1
Νούδημον 62 11
Κακούρι 373 73
Συμνάδες 165 37
Καλτά 279 52
Μονή Κλημέντος 3 (-)
Μποντιά 297 50
Μονή Μπεζενίκου 2 (-)

4.Δ. Νάσων 1.029 222
Νάσοι (Δάρα) 526 112
Κόμι 150 39
Πιγγάος (-) (-)
Χωτούζα 113 22
Γκιούσι (-) (-)
Άγαλι 128 27
Μπεζενίκος 112 22
Διάσελον (-) (-)

6.Δ. Καφυών 732 135
Καφυαί (Κανδύλα) 650 121
Βενδένι (Ήμιλος) 58 11
Μονή Κανδύλας 9 (-)
Καφυαί (Πλήσια) 15 3

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1) Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία δεν θεωρεί τα παραπάνω απογρα-

φή αλλά συλλογή στοιχείων. Παρόλα αυτά, ως έχουν, τα στοιχεία 
χρησιμοποιούνται στις αναγνωρισμένες απογραφές του 1845 και 
1852.

2) Όπως γνωρίζουμε το μέσον γραφής τότε ήταν η πένα (κατά κα-
νόνα από φτερό). Ο τρόπος γραφής συνεχής και άρα δυσκολο-
διάβαστος. Ο τυπογράφος που τύπωσε (από το χειρόγραφο) στην 
εφημερίδα της κυβερνήσεως τα στοιχεία έχει κάνει λάθη.

     Έτσι το Κάψια γίνεται (Καλτά) οι Σημιάδες  (Συμνάδες) και του 
Πλέσια (Πλήσια)

3) Η Μονή Κλήμεντος που εμφανίζεται στον Δήμο Ορχομενού ιδρύ-
θηκε το 1822 από τον ιερομόναχο Κλήμη Γκονόπουλο ανάμεσα 
Κακούρι και Πικέρνι (πάνω στον δρόμο των κοπαδιών) Είναι ο 
σημερινός Άγιος Νικόλαος

4) Ενώ ο Μπεζενίκος (Βλαχέρνα) εμφανίζεται στο Δήμο Νάσων η 
Μονή Μπεζενίκου εμφανίζεται στον Δήμο Ορχομενού. Του Πλέ-
σια, εμφανίζεται να ανήκει διοικητικά στον Δήμο Καφύων (Καν-
δύλα)

5) Δεν γνωρίζουμε ποιο ήταν το χωριό Πιγγάος που αναφέρεται χω-
ρίς κατοίκους στον Δήμο Νάσων, καθώς και το Διάσελον.

Τέλος, κάθε πληροφορία δεκτή από την εφημερίδα μας!
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Στις 28-8-2018 ο Παρασκευόπουλος Απόστολος και η σύζυ-

γός του Ζάβου Φωτεινή Αριστ. απέκτησαν κορίτσι.
 Στις 6-10-2018 ο Ρογάρης Αλέξανδρος Γεω. και η σύζυγός 

του Οικονόμου Ελευθερία αωπέκτησαν αγόρι.
 Στις 27-11-2018 ο Μέλλος Αθανάσιος του Παντελή και της 

Βασιλικής, το γένος Κωνσταντίνου Λούρμα και η σύζυγός 
του Σιαψήρη Μαρία-Χριστίνα απέκτησαν κορίτσι.

Ο Φ. Σ. εύχεται να είναι γερά & καλότυχα!

ΘΑΝΑΤΟΙ
Στις 3 Σεπτεμβρίου 2018, σε ηλικία 91 ετών, απεβίωσε στο 

Μοντρεάλ του Καναδά ο αείμνηστος Καρβουνιάρης - Λού-
ρας Κωνσταντίνος του Δημητρίου. 

Στις 13-10-2018 πέθανε ο Μακρής Βασίλειος Παν. σε ηλικία 
90 ετών. 

 Στις 26-10-2018 πέθανε στην Αθήνα ο Καραντάσης Ιωάν-
νης Κων. σε ηλικία 74 ετών, 
ενταφιάστηκε στη γενέτει-
ρά του το Λεβίδι.   

Στις 20-11-2018 πέθανε η Πα-
ρασκευοπούλου Αναστα-
σία Χήρα Νικολάου, το γέ-
νος Γεωργίου Παντζίκα, σε 
ηλικία 87 ετών. 

Στις 23-11-2018 πέθανε ο Πε-
πόνης Χρήστος Ιωα., σε ηλι-
κία 90 ετών. 

Ο Φ. Σ. εκφράζει στους οικεί-
ους θερμά συλλυπητήρια.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Γιάννης Καραντάσης

Χαράλαμπος Τσιώλης

Αναστασία
Παρασκευοπούλου

Καρβουνιάρης-Λούρας
Κωνσταντίνος

Σημαντικές 
απώλειες!

Έφυγε πρόσφατα,  ο Μπάμπης 
ο Τσιώλης (Κωτσιολάγγας). Με-
τανάστης (από μικρή ηλικία) 
την δεκαετία του 50 στην αρχή 
στον Καναδά και αργότερα στην 
Αμερική. Πέρσι τον χειμώνα 
είχε φύγει και η γυναίκα του η 
Τούλα Πλατσάρα (αδελφή του 
παλιού κινηματογραφιστή μας).  
Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι 
που αθόρυβα και μόνο επειδή το 
αισθάνονται βοηθούν όσους και 
όσο μπορούν. Παραθέτουμε δύο στιγμιότυπα για να δείξουμε το γιατί  
θεωρούμε ότι είναι σημαντική απώλεια.

1) Ήταν γνωστό ότι τα χρόνια που ήταν στον Καναδά το σπίτι του είχε 
γίνει κέντρο διερχομένων για μετανάστες χωρίς χαρτιά και όχι μόνο 
απ’ το Λεβίδι. Δεν γνωρίζαμε όμως αριθμό Έτσι πριν2- 3 χρόνια στο 
τελευταίο ταξίδι του στο Λεβίδι, ρωτήσαμε τον Μπάμπη Για πες μας. 
Θυμάσαι πόσα άτομα φιλοξένησες στο σπίτι σου; Η απάντηση άμεση . 
625, μετρημένοι από την γυναίκα μου την Τούλα. Έμεναν στο σπίτι μας 
μέχρι να τους βγάλω χαρτιά Κάποιες φορές έμεναν στο σπίτι μας 4-5 
ταυτόχρονα Αλλά τους πήγαινα και με το λεωφορείο ώσπου να μάθουν. 
Το να φιλοξενήσεις τόσα άτομα  όμως θα πρέπει να είχε ένα κόστος, 
ρωτήσαμε πάλι. Έλα μωρέ, μου στοίχιζαν ένα πουκάμισο. Αυτό έδινα 
στο «μέσον μου» (που είχε μανία με τα πουκάμισα) για να τους βγάλω 
χαρτιά, απάντησε γελώντας! 

2) Πριν ένα χρόνο περίπου, 
στον Καναδά, στην κηδεία της 
γυναίκα του της Τούλας, μια 
άγνωστη ηλικιωμένη γυναίκα 
πλησίασε την κόρη του και της 
είπε «Δεν με ξέρετε αλλά πρέπει 
να σας πω κάτι. Πριν πολλά χρό-
νια όταν ήμουν  νέα, ένα βράδυ 
του χειμώνα εδώ στον Καναδά 
με είχαν απολύσει από τη δου-
λειά με έδιωξαν από το σπίτι που 
έμενα γιατί δεν μπορούσα να 
πληρώσω δεν είχα που να μείνω 
και τριγύριζα μέχρι που πάγωσα. 
Τότε η μαμά σας με συνάντησε με 
μάζεψε με πήρε στο σπίτι σας και 
όλη νύχτα μου έτριβε τα χέρια και 
τα πόδια και μου έδινε σούπες για 
να συνέλθω. Έμεινα στο σπίτι σας 
μέχρι που βρήκα δουλειά. Δεν με 
ήξερε καν! Όλοι  θεωρούσαν ότι 
είναι τελείως τρελό να ταξιδέψω, 
σήμερα, σ’ αυτήν ηλικία, εκατο-
ντάδες χιλιόμετρα με αυτή την 
θύελλα, για να έρθω εδώ. Όμως 
δεν μπορούσα να μην έρθω!

Αυτό το μικρό σημείωμα για 
κατευόδιο γιατί ποτέ δεν τους 
άρεσαν οι έπαινοι!

Αφιέρωμα-αποχαιρετισμός στον εκλιπόντα συμπατριώτη μας 

Ιωάννη Καραντάση
Ο Γιάννης απεβίωσε στις 27/11/2018 στην Αθήνα. Η νεκρώσιμος ακολου-

θία εψάλη στην Παναγίτσα στο Παλαιό Φάληρο. Η σορός μετεφέρθη στο 
Λεβίδι για ταφή. Τον επικήδειο εκφώνησε ο φίλος του και συμπατριώτης 
μας Δημήτριος Κολοκοτρώνης.

«Αγαπημένε φίλε Γιάννη,
Με απερίγραπτη λύπη και πραγματική συντρι-

βή, σου απευθύνω το στερνό μου αντίο, καθώς 
τούτη την ώρα τα βήματά σου σε οδηγούν στο 
κοινό της μοίρας μας πεπρωμένο.

Δεν ωφελούν βέβαια, οι θρήνοι και τα λόγια 
παρηγοριάς γιατί το διάστημα του αποχωρισμού 
μας θα είναι μικρό κι αυτό είναι το περιεχόμενο 
της μάταιης επίγειας ζωής.

Γιάννη μου, στο άκουσμα ότι έφυγες, το μυαλό 
μου δεν το χώρεσε, η λογική μου το αρνήθηκε, 
εγύρισε ανάποδα ο νους μου και ένιωσα σαν να 
μην με χωράει το στήθος μου.

Γράφοντας αυτές τις γραμμές, έχω επίγνωση 
ότι παραβιάζω τη θέλησή σου, επειδή ποτέ δεν 

επιθυμούσες τους δημόσιους επαίνους, τα εγκώμια και την προβολή. Σου 
ζητώ όμως να μου συγχωρέσεις αυτό το τόλμημα, γιατί το πράττω μόνο για 
να ομολογήσω την αλήθεια. 

Η φιλία μας ήταν τόσο ειλικρινής, γνήσια και ανιδιοτελής, που μου είναι 
αδύνατον να μην επισημάνω ορισμένα από τα πνευματικά στολίδια του χα-
ρακτήρα σου και της προσωπικότητάς σου.

Ήξερες με τα ωραία σου αστεία να χαρίζεις όμορφες στιγμές στην παρέα 
μας. Το ΟΧΙ το θεωρούσες ΝΑΙ, το ΦΕΥΓΩ το θεωρούσες ΕΡΧΟΜΑΙ, το ΞΕ-
ΧΑΣΕ ΜΕ το θεωρούσες ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΜΕ. Καθήλωνες όλους μας κοντά σου 
και μας έκανες να σε αγαπάμε. Αυτό άλλωστε φαίνεται στην πληθώρα των 
φίλων σου που ήρθαν για το τελευταίο αντίο.

Ήσουν πάντα πρόσχαρος και γελαστός, με ψυχή φλογερή και γεμάτη κα-
λοσύνη. Σε διέκρινε μια ισορροπία ανθρώπου ήρεμου, ειλικρινή και τίμιου.

Ήσουν ευπρεπής, αξιοπρεπής, έντιμος, φιλότιμος και κοσμαγάπητος.
Ήσουν καταστόλιστος με όλα τα χαρίσματα και τις αρετές. Απαλλαγμένος 

από πάθη και μικρότητες, με μυαλό καθαρό και ψυχή αγνή, εντιμότητα και 
αφοσίωση στις ηθικές αξίες και προπάντων με αδελφική αγάπη.

Σε διαβεβαιώ πως σήμερα, εδώ γύρω σου, μαζί με το βουβό κλάμα από 
τα χείλη όλων μας, ακούγεται και το “ΕΥΓΕ ΤΟΥ”. Ύψιστη διάκριση για σένα, 
για εκείνους που σε έφεραν στη ζωή και σε μεγάλωσαν, για τη σύντροφο 
της ζωής σου, για το παιδί σου, για την αδελφή σου που σε λάτρευε και 
λάτρευες, για τους συγγενείς σου, για τους φίλους σου και για την κοινωνία 
που ήσουν μέλος της.

Γιάννη μου, το μοναδικό δώρο που αντέχει στο χρόνο είναι η αγάπη και 
εσύ την είχες και την προσέφερες απλόχερα. 

Σε εμάς όλους που σε αποχαιρετούμε, μας παρηγορεί αυτή τη στιγμή η 
ρήση του Γρηγορίου του Θεολόγου: “Δεν θα θρηνήσουμε αυτόν που έφυγε, 
διότι είναι καλύτερα εκεί που πάει. Θα τον τιμήσουμε όμως, διότι αυτό είναι 
χρέος όλων μας”.

Αγαπημένε μας Γιάννη, μόνο όποιος δε σε γνώρισε δεν σε αγάπησε.
Καλό σου ταξίδι φίλε μας
Θα είσαι πάντα στην μνήμη μας

Δημήτριος Κολοκοτρώνης

3 χρόνια χωρίς
τον Αλέξανδρο Παν. Παπαναστασίου 

(14/9/1951-23/10/2015)

Μπαμπούλη μου,
Αλέκο, δεν θα πρέπει να ανησυχείς γιατί 

έως σήμερα τα καταφέραμε.
Τρία χρόνια πριν έφευγες, με μόνη αγω-

νία ότι εκεί που πας δεν θα μπορείς να μας 
βοηθάς. Σε πληροφορώ ότι όχι μόνο μας 
βοηθάς αλλά είναι σαν να είσαι εδώ.

Η ιστορία σου μας διδάσκει πολλά και 
ιδίως τώρα στα δύσκολα.

Ο δρόμος από το Λεβίδι μέχρι την Αθήνα 
ήταν ανηφορικός για σένα και από την οδό 
Νικοπόλεως στην Αχαρνών έως την οδό 
Κανάρη στο Κολωνάκι ήταν γεμάτος δυ-
σκολίες. Όμως μέσα από σκληρή δουλειά 
τα κατάφερες.

Η πορεία σου γνωστή από τα δύσκολα φοιτητικά χρόνια με συνεχή εργα-
σία και αγωνία έως το πτυχίο της νομικής που σου έδωσε φτερά.

Κάποιοι πίστεψαν πως ήσουν ένα πυροτέχνημα που θα σβήσει και περί-
μεναν να αποτύχεις. Όταν στην πρώτη δυσκολία σκόνταψες χάρηκαν και 
είπαν αυτό ήταν τελείωσε. Σε είπαν κλέφτη, καταχραστή και πολλά ακόμα 
όμως αυτοί είχαν την ατυχία να μην σε γνωρίζουν. Εσύ όχι μόνο δεν έσβη-
σες αλλά πείσμωσες, έτσι ώστε να πετύχεις, διότι δεν μπορούσες να συμ-
βιβαστείς με τίποτα λιγότερο από το να είσαι μπροστά και πρώτος σε όλα. 
Ήσουν καταδικασμένος να πετύχεις και πέτυχες.

Αυτοί που χάρηκαν που σκόνταψες και σήμερα είναι απέναντι και περι-
μένουν να σκοντάψουμε εμείς τα παιδιά σου, αυτή τη φορά έτσι ώστε να 
χάσουμε ότι εσύ έφτιαξες με τον ιδρώτα και το αίμα σου.

Έφτασες ψηλά στον εργασιακό σου χώρο που εμείς δεν ξέρουμε εάν θα 
προλάβουμε να κάνουμε όσα εσύ. Με πελάτες που ανήκαν στην υψηλή 
επιχειρηματικότητα και εταιρείες τεχνικές κυρίως που ήταν πασίγνωστες 
στον Ελλαδικό κόσμο αλλά και σε Παγκόσμιο επίπεδο. Τέλος ήσουν νομι-
κός όπου κατασκεύασες πάγια νομολογία που αφορά τα τεχνικά έργα, το 
διοικητικό δίκαιο, το φορολογικό δίκαιο καθώς και το εταιρικό & εμπορικό 
δίκαιο. 

Το χωριό σου που τόσο αγαπούσες σε πίκρανε και σε στεναχώρησε. Αλλά 
όπως έλεγες «δεν πειράζει κάτι θα ξέρουν». Δεν πίστευε κανείς πως ο γιός 
της Κωνσταντίνας και του Παναγιώτη θα έφτανε τόσο ψηλά.

Τώρα που έφυγες και μας βλέπεις αλλά δεν σε βλέπουμε, μάθε ότι από 
την οικογένειά σου κάποιοι έφυγαν μακριά καθώς πλέον δεν έχουν κάτι να 
κερδίσουν. Επίσης κάποιοι δεν θεώρησαν σωστό έστω και τώρα να καταλά-
βουν τι τους προσέφερες και πάλι διαστρεβλώνοντας την αλήθεια είπαν και 
έκαναν πράξεις που η ιστορία και η κοινωνία τελικά θα τους κρίνει. Εσύ θα 
μου έλεγες «μην μιλάς απλά κοίτα».

Την περιπέτεια της υγείας σου την ξέρουμε εγώ και εσύ καλύτερα και θα 
είναι μέσα μας έτσι όπως την βιώσαμε, με αξιοπρέπεια και λεβεντιά ως το 
τέλος. Με δίδαξες πολλά μέσα από αυτή την περιπέτεια. Σου είχα υποσχεθεί 
να σε κάνω καλά δεν τα κατάφερα με νίκησε ο καρκίνος.

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω την μάνα μου, που και τώρα στο μέτρο 
του δυνατού στάθηκε όρθια και βοήθησε και βοηθά όσο μπορεί τηρώντας 
εις το ακέραιο ότι της είχες πει τις τελευταίες σου μέρες. Την ευχαριστώ κιό-
λας, γιατί το 1989 ήταν εκεί για σένα στήριγμα και μετά κράταγε το σπίτι μας 
προσέχοντας σαν γονείς της τον παππού και την θεία Ανέστω για παραπά-
νω από δέκα χρόνια.

Ύστερα ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου τον Κωνσταντίνο Ζώτο 
που μας στάθηκε σαν πατέρας και αδερφός σου, που μας συμβούλεψε και 
μας βοήθησε όποτε το χρειαστήκαμε. Έλεγες Αλέκο ότι του έχουμε υποχρέ-
ωση πίστεψε με το γνωρίζουμε καλά.

Ίσως ξεχνάω να ονοματίσω και να ευχαριστήσω φίλους σου από την 
επαγγελματική σου πορεία, που τώρα στα δύσκολα ήταν εδώ, δεν τους ξε-
χνώ απλώς γνωρίζουν καλύτερα ότι πάντα θα τους ευχαριστούμε.

Αλέκο σε διαβεβαιώνω πως όλα θα πάνε καλά, γιατί είχα το προνόμιο να 
έχω εσένα για πατέρα. Γιατί σε όλη την Ελλάδα απ’ άκρη σ’ άκρη σε ξέρουν. 
Γιατί με μπόλιασες με την αίσθηση δικαίου και δημοκρατικότητας που σε 
διέκρινε. Γιατί είσαι ο μπαμπάς μου.

Μου λείπουν μόνο όσοι δεν μπορούν να είναι εδώ. Όχι όσοι επέλεξαν να 
μην είναι… Θα τα πούμε σύντομα από κοντά.

Ο Κωνσταντινούλης σου.
Κωνσταντίνος Αλεξ. Παπαναστασίου

Δικηγόρος Αθηνών

ΔΟΜΙΚΑ - ΠΕΤΡΑ

ΛΕΒΙΔΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
THΛ: 27960 22065

THΛ. & FAX: 27960 22665
KIN: 6972 923939

E-MAIL: info@giovas-domika.gr

www.giovas-domika.gr

ΔΗΜΗΤΡΗΣ  Π.  ΖΙΑΖΙΑΡΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Οδός Αδελφών Π. Ζη 7, Λεβίδι Αρκαδίας
τηλ: 27960 22303,κιν: 6986 658244

email: dziaziaris@hotmail.gr

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστούμε όλους όσους 
παρευρέθησαν στην κηδεία 
και στο 40ήμερο μνημόσυνο 
και μας συμπαραστάθηκαν 
στο πένθος μας, για το θά-
νατο του πατέρα μου Ιωάννη 
Γαλάνη.

Κώστας Γαλάνης
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 Μονοήμερη εκδρομή στην Αθήνα
Μονοήμερη εκδρομή στην Αθήνα πραγματοποίησε ο Σύλλογός μας στις 

4-11-2018 προκειμένου να παραστεί στο τρισάγιο που έγινε στο Α΄Νεκρο-
ταφείο της Αθήναςγια τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου που διοργανώνει 
κάθε χρόνο ο Σύλλογος Λεβιδιωτών Αττικής Ο Αλέξανδρος Παπαναστα-
σίου . Πολλοί Συμπατριώτες και φίλοι από Τρίπολη και Λεβίδι τιμήσαμε την 
εκδήλωση με την παρουσία μας  και αποτίσαμε φόρο τιμής καταθέτοντας 
στεφάνι στον τάφο του μεγάλου πατέρα της Δημοκρατίας. Ακολούθησε 
καφές σε παρακείμενη καφετέρεια προσφορά του Συλλόγου Λεβιδιωτών 
Αττικής. Στον ελεύθερο χρόνο μας κάναμε βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, 
ψωνίσαμε και το μεσημέρι απολαύσαμε φαγητό με ζωντανή μουσική σε 
Ρεμπεντάδικο στα Αναφιώτικα της Πλάκας.

Ευχές
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  ευχόμαστε  στους απανταχού Λεβι-

διώτες η μαγεία των Χριστουγέννων να μας αγγίξει και να μας δώσει αυτό 
που χρειαζόμαστε για να είμαστε ευτυχισμένοι και το Νέο έτος 2019 να εκ-
πληρώσει τις ευχές όλων μας.

Η εκδήλωση για την Βασιλόπιτα
Η εκδήλωση για την βασιλόπιτα θα πραγματοποιηθεί στην Τρίπολη την 

Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 6.00 το απόγευμα στα εντευκτήρια 
του ΟΤΕ επί της οδού 28ης  Οκτωβρίου 13-15. Καλούμε τα μέλη μας και 
τους συμπατριώτες να παραστούν στην εκδήλωση. Είσοδος ελεύθερη.
Σας ανακοινώνουμε ότι θα δρομολογηθεί Δωρεάν λεωφορείο από την Τρί-
πολη για το Λεβίδι την  Δευτέρα 7 Ιανουαρίου για να παρακολουθήσουμε 
την θεία λειτουργία στο Τίμιο Πρόδρομο που γιορτάζει.

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος, Μαρία Κουβαβά Παρασκευοπούλου

Η Γραμματέας, Νίτσα Ηλιοπούλου - Μανωλοπούλου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΒΙΔΙΩΤΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΒΙΔΙΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 
«Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»

Ευτυχισμένο το 2019
Σε όλους τους συμπατριώτες στην Ελλάδα και το Εξωτερικό  το  Διοι-

κητικό Συμβούλιο απευθύνει τις καλύτερες ευχές του για τον καινούρ-
γιος χρόνο 2019, Υγεία και κάθε καλό ατομικό και οικογενειακό. Να είναι 
μια καλύτερη χρονιά  για την Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο.

Να ευχηθούμε για την επικράτηση της ειρήνης στις περιοχές όπου οι 
μακροχρόνιοι πόλεμοι σκορπίζουν το θάνατο σε χιλιάδες συνανθρώ-
πους είτε από τα όπλα είτε από τις κακουχίες και την πείνα, με τις εκτε-
ταμένες καταστροφές και τα εκατομμύρια των προσφύγων.

                                  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ   

  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Λεβιδιωτών Αττικής «Ο ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»  καλεί τα μέλη σε Τακτική Γενική Συνέλευ-
ση και στο κόψιμο της  βασιλόπιττας στις 27 Ιανουαρίου 2019, ημέρα 
Κυριακή και ώρα 10.30, στα γραφεία του Συλλόγου (Τοσίτσα 10-τηλ.210 
3837614 κιν 6944772520).                         

   Θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
     α) Απολογισμός πεπραγμένων
     β) Προγραμματισμός για το 2019
     γ) Οικονομικός απολογισμός 
     δ)  Προϋπολογισμός 2019
     ε) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
     στ) Έγκριση πεπραγμένων
      ζ) Έγκριση οικονομικού απολογισμού
      η) Ενημέρωση για την  αποκριάτικη εκδήλωση-συνεστίαση του 

Συλλόγου στις  24  Φεβρουαρίου 2019, Κυριακή μεσημέρι, στο μουσικό 
κέντρο  «Αρχοντικό της Φωτεινής» Λ.Βουλιαγμένης 318   (στάση μετρό 
Άγιος Δημήτριος). Ζωντανή μουσική, το χορευτικό του πανεπιστημίου 
Αθηνών, πλούσιο μενού κ.λ.π. Για δηλώσεις συμμετοχής 6944772520 
και 6976350896

        Οι συμπατριώτες της Αττικής θα πρέπει με την παρουσία τους στη 
Γενική Συνέλευση αλλά και στην αποκριάτικη εκδήλωση να στηρίξουν    

τις προσπάθειες του ΔΣ για την λειτουργία του Συλλόγου και τη συνέ-
χιση της συμβολής του στα ζητήματα του Λεβιδίου. 

Αθήνα 12/12/2019 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
  Γιάννης Παν.Αποστολόπουλος       Κώστας Ναπ.Αναγνωστόπουλος
       

Το μνημόσυνο για τον
Αλέξανδρο Παπαναστασίου

     ¨Στις 4 Νοεμβρίου έγινε το μνημόσυνο του Πατέρα της Δημοκρα-
τίας στο πρώτο κοιμητήριο της Αθήνας, όπου ο τάφος του αείμνηστου 
πρωθυπουργού. Εκπρόσωποι του πολιτικού κόμου, Φορέων και Συλλό-
γων και δεκάδες συμπατριώτες και φίλοι τίμησαν τη μνήμη του με την 
παρουσία τους.                   

Ο Γιάννης Καραντάσης
  Πολλή θλίψη προκάλεσε  ο θάνατος του Γιάννη Καραντάση, ενός ξε-

χωριστού συμπατριώτη, που, πέρα από τα άλλα, είχε ιδιαίτερη αγάπη 
για το Λεβίδι, φροντίζοντας κάθε χρόνο να διαμένει για μεγάλα διαστή-
ματα στην ιστορική μας κωμόπολη.

  ΄Εφυγε στα 73 χρόνια του, ενώ πλήθος συμπατριωτών και φίλων τον 
αποχαιρέτησε με λύπη τόσο στην Αθήνα (Φάληρο) όπου εψάλη η εξόδι-
ος ακολουθία, όσο και στο Λεβίδι όπου έγινε ο ενταφιασμός,

   Ο Γιάννης, μετά το γυμνάσιο στο Λεβίδι, ακολούθησε την επιστήμη 
της φυσικής και ακόμη από τα φοιτητικά του χρόνια μετέδιδε τις γνώ-
σεις του και μας βοηθούσε στα γυμνασιακά μαθήματα,με το φροντι-
στήριο στο ισόγειο του πατρικού του σπιτιού.

  Απλός, με ευρύ πνεύμα  και ανοιχτός σε κάθε άνθρωπο με τις γνώσεις 
του και το χιούμορ, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός σε όλους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει  συλλυπητήρια  προς τη σύζυγό 
του  Γιάννα, τον γυιό του Κωνσταντίνο και την αδελφή του Σταυρούλα.

°ÂÒÚÁÈÔ˜ ™ÎÔ‡ÏÔ˜
Sales Manager
skoulos@car-option.gr

CAR OPTION A.E.
∂ÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓÔ˜ ŒÌÔÚÔ˜ ∆√À√∆∞
4Ô ¯ÏÌ. ∂.√. ∆Ú›ÔÏË˜ - ™¿ÚÙË˜
22100 ∆Ú›ÔÏË
∆ 2710 22 58 00
F 2710 22 59 00

TOYOTA

Today
Tomorrow
Toyota

Ακολουθεί η ομιλία του πατέρα Παναγιώτη και η ομιλία του επι-
τρόπου Αγίου Γεωργίου Βασιλείου Κάππου.

Ομιλία πατέρα Παναγιώτη Σταμάτη
Σεβασμιώτατε Πάτερ και Δέσποτα,στο ιερό τούτο Ναό του Αγίου 

Γεωργίου, μέρα μνήμης του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Αντρέου του 
Στρατηλάτου, επέλεξε ο Κύριος και η Αγιότητας σας να με καλέσετε 
εμένα τον ταπεινό και ευτελή να διακονήσω ως πρεσβύτερος την 
Αγία του Εκκλησία. Τρέμω και φρύττω αναλογιζόμενος το βάρος 
της ευθύνης και της Διακονιάς το μέγεθος, όμως ως ο άσωτος και ο 
τελώνης κραυγάζω «Κύριε Ελέησον με». Μνήσθητί μου Κύριε και ως 
Δαυΐδ προσεύχομαι και λέω «Μη απορρίψης με από του προσώπου 
σου και το Πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ΄ εμού».

Έκθαμβος και άφωνος στο θείο μεγαλείο όπως άλλωτε τότε στα 
τελευταία χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης ο προφήτης Ζαχαρίας, ο 
πατέρας του Προδρόμου και βαπτιστού του Κυρίου, περιμένω το 
θαύμα, περιμένω να με επισκιάσει η χάρις του Αγίου Πνεύματος και 
να ζήσω την προσωπική μου Πεντηκοστή.

Ημέρα ξεχωριστή, χαριτωμένη και πανεφρόσυνος, ημέρα που δια 
επιθέσεως των τιμίων  Αρχιερατικών σας χειρών, θα επέλθει η χάρις 
του Παναγίου και τελεταρχικού Πνεύματος επ΄ εμέ τον ταπεινό και 
θα με αναβιβάσει εις τον δεύτερον της ιεροσύνης βαθμόν, καθιστώ-
ντας με λειτουργόν των Αγίων Μυστηρίων. 

Όμως οι ημέρες αυτές είναι ιδιαίτερα χαριτωμένες και ιδιαίτερα 
αγιασμένες από τη μεγάλη εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου της 

Παναγίας μας, της μάνας υμών των ορθοδόξων και ιδιαίτερα των 
Ελλήνων, της πλατυτέρας των ουρανών της τιμιωτέρας των Χερου-
βείμ και ενδοξοτέρας ασυγκρίτος των Σεραφείμ, της σκέπης όλου 
του κόσμου, εκείνης που διαρκώς νύχτα και ημέρα πρεσβεύει στον 
Κύριο μας και τον υιό της για την σωτηρία μας. Υπεραγία Θεοτό-
κε πρέσβευε αυτήν την ώρα και για μένα τον ταπεινό δούλο σου 
στον Κύριο και Θεό και Σωτήρα μας να με δεχθεί τον ανάξιο ως Άξιο 
εις την χάρη των λειτουργιών της Εκκλησίας. Παναγία Θεοτόκε και 
Παρθένε πρέσβευε αδιαλείπτως στον υιό σου και Θεό υμών για την 
πατρίδα και το γένος μας που τόσο πολύ δοκιμάζεται αυτόν τον 
καιρό. Πρέσβευε και για εκείνους τους ανθρώπους που έχασαν την 
ζωή τους στις πρόσφατες φονικές πυρκαγιές και για εκείνους που 
προσπαθούν να σταθούν όρθιοι πάνω στα ερείπια και τα αποκαϊδια 
της φωτιάς.

Αυτήν την ημέρα την ονειρευόμουν από παιδί και αυτό το όνειρο 
μέχρι πρότεινος το έκρυβα επιμελώς στην καρδιά μου. Ζούσα στην 
εκκλησία διακονούσα σε αυτήν αλλά ο κρυφός πόθος μου ήταν η 
ιεροσύνη. Και ήρθε η ώρα της εκπλήρωσής της την 28/1/2018 που 
από τα τίμια Αρχιερατικά σας χέρια έλαβα τον πρώτον της ιερο-
σύνης βαθμό και γι΄αυτό Άγιε Δέσποτα θερμά σας ευχαριστώ και 
θα είμαι χρεώστης εφόρου ζωής. Δεν θα επεκταθώ σε ευχαριστίες 
ονομαστικά αυτήν την ώρα εξάλλου είναι πολύς λίγος ο χρόνος που 
αναφέρθηκα σε αυτούς και η ευγνωμοσύνη μου είναι διαρκής και 
αδιάπτωτος.”Μνησθειή Κύριος της Αγάπης αυτών”. Στον Κύριο και 
στην Αρχιερωσύνη σας Κύριε Πάτερ το πρώτο και το έσχατο ευχα-
ριστώ πριν να γονατίσω προ του Αγίου Θυσιαστηρίου και τον Αγίων 
Επισκοπικών χειρών σας για να λάβω τον Δεύτερο της ιεροσύνης 
βαθμό.   

Ομιλία Βασιλείου Κάππου
Αιδεσιμότατοι,
Με ιδιαίτερη χαρά σήμερα με την εορτή της ανακομιδής των λει-

ψάνων του Αγίου Γεωργίου - Ιερωμένοι και λαϊκοί – εδώ στον ιερό 
ναό του Αγίου Γεωργίου τιμάμε τους δύο ιερείς που συνδέονται 
ιστορικά πια με τον Καθαγιασμένο αυτόν χώρο, τους πρεσβυτέρους 
Αριστείδη Αλεξίου Ζάβο και Παναγιώτη Δημητρίου Σταμάτη.

Ο πατήρ Αριστείδης για μία δεκαετία εποίμανε υπεύθυνα και φι-
λόπονα και η δική μας εκκλησία – ως δεύτερη ανάθεση - παράλλη-
λα με τα καθήκοντά του στους Ταξιάρχες.

Ο δε πατήρ Παναγιώτης ανέλαβε πρόσφατα τα ηνία του ενορια-
κού ναού μας και του ευχόμαστε να μακροημερεύσει στο καθαγια-
σμένο λειτούργημά του, ακάμαντος και υγιής.

Ως μικρό δείγμα σεβασμού και τιμής όλη η ενορία με το εκκλησι-
αστικό συμβούλιο του Αγίου Γεωργίου προσφέρουν την εικόνα του 
Αγίου Γεωργίου δρακοντοκτόνου στον παπά Αριστείδη και τα και-
νούργια άμφια στον παπά Παναγιώτη τον νέο προκαθήμενό μας.

Και οι δύο θα έχουν για πάντα αμέριστη την εκτίμησή μας αλλά 
και τον σεβασμό που ταιριάζουν στο σχήμα και στην προσωπικό-
τητά τους.

Εδώ θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμότατα τον Σεβασμιώτατο 
μητροπολίτη μας κύριο κύριο Αλέξανδρο για άλλη μια φορά διότι 
φάνηκε αρωγός μας αφού με τις ευλογίες του τον περασμένο Αύ-
γουστο στις 19 χειροτόνησε εις πρεσβύτερο τον πατήρ Παναγιώτη 
Σταμάτη.

Τέλος είναι χρέος μας να μνημονεύσουμε τιμητικά τον μακαριστό 
ενορίτη μας Παπά Γιάννη Αλεξίου Κατσαρό οποίος περίπου για μια 
πενηνταετία, από το 1953 έως το 2011, υπηρέτησε άοκνα και ευλα-
βικά στο χριστεπώνυμο πλήρωμα της ενορίας μας όπως ταιριάζει 
σε ευσεβή λεβίτη.

Αιδεσιμότατοι,
Οι ευχές σας και οι ευλογίες σας είθε να είναι για πάντα μαζί μας. 

2 συνέχεια από τη σελ. 1

ΚΑΛΗ ΙΕΡΟΣΥΝΗ

τοπόρες ιδέες του Πατέρα της Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας τον 
προφητικό του λόγο: «Αυτά που διακηρύσσουμε εμείς θα εφαρμο-
στούν στην Ελλάδα μετά από εκατό χρόνια». Όπως και τελικά μετά 
από δεκαετίες  έγιναν πράξη, η αβασίλευτη δημοκρατία, η ψήφος 
των γυναικών, ο πολιτικός γάμος, η κατάργηση της θανατικής ποι-
νής και άλλα.

   Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι βουλευτές Αρκαδίας Γιώργος 
Παπαηλιού (ΣΥΡΙΖΑ) και Κώστας Βλάσσης (ΝΔ) και ο Αρκάς πρόε-
δρος της Ένωσης Κεντρώων  Βασίλης Λεβέντης. Επίσης η αντιπρό-
εδρος της  Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδος Ουρανία Ανα-
γνωστοπούλου, ο πρόεδρος Αρκάδων Γλυφάδας Νίκος Τσιντής, ο 
πρόεδρος της τοπικής Κοινότητας Ορχομενού Γιώργος Καστούμης, 
η πρόεδρος Σκυλουντίων  Δώρα Αποστολοπούλου με τον σύζυγό 
της Σταύρο Χαραλάμπους. Σύμβουλο Επικρατείας , το  Διοικητικό 
Συμβούλιο του Συλλόγου Λεβιδιωτών Αττικής με επικεφαλής τον 
πρόεδρο Γιάννη Αποστολόπουλο,καθώς και δεκάδες συμπατριώτες 
και φίλοι. 

 Ακόμη πολλοί συμπατριώτες από το Λεβίδι και την Τρίπολη, που 
έφθασαν με πούλμαν, με επικεφαλής την πρόεδρο του Συλλόγου 
Λεβιδιωτών Τρίπολης, Μαρία Κουβαβά-Παρασκευοπούλου, την 
αντιπρόεδρο Τούλα Σταματοπούλου και την γεν.γραμματέα Νίτσα 
Ηλιοπούλου.

 Μετά την εκδήλωση  το Διοικητικό Συμβούλιο δεξιώθηκε τους 
παρευρεθέντες για τον καθιερωμένο καφέ και τοπικά γλυκίσματα.     

   Σ.Σ. Η ομιλία της Αγγελικής Βασιάκου-Χατζηεμμανουήλ θα δημο-
σιευθεί στο επόμενο φύλλο, λόγω έλλειψης χώρου.

 2 συνέχεια από τη σελ. 1

Αλέξανδρος Παπαναστασίου
Μνημόσυνο για τον Πατέρα της Δημοκρατίας



6 - ΤΟ ΛΕΒΙΔΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΩΝ ΝΟΥΝΕΧΩΝ  (Πετρίτης)

Πωλείται οικόπεδο εντός σχεδίου οικοδομήσιμο 
1.841 τ.μ. σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ: 6944 518201 και 
6980 480189.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο (2) αρδευόμενοι αγροί στην 
περιοχή Έλους Κανδήλας (Μπεντένι – Διακό-
πι) 26,850 & 2, 721 στρεμμάτων (αρ. τεμ. 1437 
& 1438) αντικειμενικής αξίας 1.440 € το στρέμ-
μα, σε πολύ λογική τιμή. Πληροφορίες στο τηλ. 
6974324326.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: 1) αγρόκτημα στη θέση «Σεχιώτη» 
στο Βάλτο 4,170 στρεμ. Τιμή 4.500 €. 2) αγρό-
κτημα στη θέση «Νούδημος» 4 στρεμ. περίπου, 
τιμή 2.000 € πληρ. τηλ. 6974784146.

Ενοικιάζεται κατάστημα 70 τ. μ. εντός πλατείας 
με πρόσβαση σε αυτήν, πρώην ουζερί «Σούλης» 
πληρ. 2103210241.

Πωλούνται αγροκτήματα στις περιοχές: Βάλτο 7 
στρ., Παναγία 11 στρ. & Καλλιά 3 ½ στρ. Πληρο-
φορίες τηλ: 6982009636 ή 6973088257.

Στο Λεβιδι Αρκαδιας, πωλειται μονοκατοικια 140 τμ, 
με υπογειο 83 τμ, με οικοπεδο 900 τμ περιπου, ανε-
μποδιστη θεα στο ελατοδασος Μαιναλου ,και δυνα-
τοτητα συνενωσης με ομορο οικοπεδο 950 τμ, ετος 
οικισμου. Τιμη πωλησης 120.000 ευρω. Τηλεφωνα επι-
κοινωνιας 6946047912, 6972015520

Πωλειται οικοπεδο 950 τ.μ., εντος σχεδιου με συ-
ντελεστη δομησης 1,2 αρτιο και οικοδομησιμο, 
περιφραγμενο, επιπεδο, με θεα στο ελατοδασος 
Μαιναλου. Τιμη πωλησης 70.000 ευρω. Τηλεφωνα επι-
κοινωνιας 6946047912, 6972015520.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο (2) αρδευόμενοι αγροί στην 
περιοχή Έλους Κανδήλας (Μπεντένι – Διακό-
πι) 26,850 & 2, 721 στρεμμάτων (αρ. τεμ. 1437 
& 1438) αντικειμενικής αξίας 1.440 € το στρέμ-
μα, σε πολύ λογική τιμή. Πληροφορίες στο τηλ. 
6974324326.

ΠΩΛOYNΤΑΙ: 1)αγρόκτημα στη θέση «Σεχιώτη» 
στο Βάλτο 4,170 στρεμ. Τιμή 4.500 €.

2)αγρόκτημα στη θέση «Νούδημος» 4 στρεμ. πε-
ρίπου τιμή 2.000 € πληρ. τηλ. 6974784146.

Ενοικιάζεται κατάστημα 70 τ. μ. εντός πλατείας 
με πρόσβαση σε αυτήν, πρώην ουζερί «Σούλης» 
πληρ. 2103210241.

Πωλούνται αγροκτήματα στις περιοχές: 
Βάλτο 7 στρ., Παναγία 11 στρ. & Καλλιά 3 ½ στρ. 

πληρ, τηλ. 6982009636 ή 6973088257.
Πωλούνται αγροκτήματα στις παρακάτω περι-

οχές:
α)Βάλτος 3 ½ στρεμ. Τιμή 3.500 € δηλαδή 1.000 € 

το στρεμ. Συνορεύει με χαντάκι & Αλεξίου Καρ-
βουνιάρη.

β)Σπηλιά – Παναγία 11 στρεμ. Τιμή 8.250 € δηλα-
δή 750 € το στρεμ. Συνορεύει με δύο αγροτικούς 
δρόμους με Κακώνη & Βασίλειο Ζή. Πληροφορί-
ες στα τηλ. 6982009636 & 6973088257

Μικρές αγγελίες

 ΔΡΑΣΕΙΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΛΕΒΙΔΙΟΥ
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 9 Δεκεμ-

βρίου η 1η γιορτή τσίπουρου στη πλατεία 
Λεβιδίου. Αρκετός κόσμος παρευρέθηκε στη 
πλατεία μαθαίνοντας και βλέποντας την πα-
ραδοσιακή απόσταξη του τσίπουρου έχοντας 
παράλληλα την ευκαιρία να δοκιμάσει τοπικά 
παραδοσιακά εδέσματα και γλυκίσματα. Μια 
γιορτή που στέφθηκε με επιτυχία αφήνοντας 
παρακαταθήκη για το μέλλον σκοπεύοντας η 
γιορτή να γίνει θεσμός. Η γιορτή δεν θα είχε 
επιτυχία αν δεν υπήρχε η βοήθεια και η συνερ-
γασία από το Φιλοτεχνικό Σύλλογο Λεβιδίου, 
τους επιχειρηματίες του Λεβιδίου, καθώς και 
πάρα πολλούς απλούς κατοίκους. ΣΑΣ ΕΥΧΑ-
ΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΟΛΟΥΣ!! Ευελπιστού-
με του χρόνου να διοργανωθεί μια πιο επιτυ-
χημένη γιορτή.
 Με πρωτοβουλία της νεολαίας Λεβιδίου στο-

λίστηκε δέντρο και φάτνη στην είσοδο του 
χωρίου μας και ανασκευάστηκε η φωτεινή 
επιγραφή με τα Χρόνια Πολλά στην είσοδο 
του χωριού. 

Αθλητικά Νέα
Ξεκίνησε στις αρχές Οκτωβρίου το πρω-

τάθλημα της Α΄ Αρκαδίας. Τα μέχρι στιγμής 
αποτελέσματα είναι πάρα πολύ ικανοποιητι-
κά και έτσι η ομάδα μας βρίσκεται στην 4η 
θέση πράγμα που αποδεικνύει ότι γίνεται 
πολύ καλή δουλειά από το προπονητή και 
τους παίκτες μας εξασφαλίζοντας γρήγορα 
την παραμονή στην κατηγορία και δίνοντας 
χρόνο συμμετοχής και σε παιδιά μικρότε-
ρων ηλικιών.
Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα:

Ορχομενός Λεβιδίου – Ολυμπιακός Λεωνιδί-
ου : 3-0
Σκόρερ: Τσαλγιτζόπουλος Γρηγόρης (2), 
Τσαλγιτζόπουλος Αθανάσιος

Κορακοβούνι – Ορχομενός Λεβιδίου  1-1
Σκόρερ: Μούστος Σωτήριος

Ορχομενός Λεβιδίου -  ΑΕΚ Τρίπολης 1-2
Σκόρερ: Τσαλγιτζόπουλος Γρηγόρης

Τεγέα - Ορχομενός Λεβιδίου 2-0

Ορχομενός Λεβιδίου – Πανθυρεατικός 1-1
Σκόρερ : Σταμάτης Ιωάννης

Ερμής Μελιγούς - Ορχομενός Λεβιδίου 1-1
Σκόρερ: Τσαλγιτζόπουλος Γρηγόρης

Ορχομενός Λεβιδίου – Απόλλων Τυρού 3-0
Σκόρερ: Τσαλγιτζόπουλος Γρηγόρης, Μού-
στος Σωτήριος , αυτογκόλ

Λεωνίδιο - Ορχομενός Λεβιδίου 1-0

Ορχομενός Λεβιδίου- Μαντινειακός 1-0
Σκόρερ: Παυλίδης Χρήστος

 Συνεχίζεται η λειτουργία της ακαδημίες για 
παιδία 6 έως 14 ετών στο χώρο του 5χ5 με 
ικανοποιητικό αριθμό παιδιών που συμμε-
τέχουν δίνοντας μας δύναμη για την συνέ-
χεια και για το μέλλον του Συλλόγου μας. 
Μάλιστα μες τις εορτές των Χριστουγέννων 
και της πρωτοχρονιάς οι μικροί μας ποδο-
σφαιριστές θα παίξουν και τους πρώτους 
επίσημους αγώνες τους.
Παράλληλα συνεχίζεται από τις αρχές 

Οκτωβρίου η λειτουργία του γυμναστηρίου.
Το διοικητικό  συμβούλιο του Συλλόγου 

Σωματικής Αγωγής Ορχομενός Λεβιδίου θέ-
λει να ευχαριστήσει θερμά τον κ. Ξυνό Κων-
σταντίνο του Βασιλείου για την προσφορά 
1.000€ προς το σύλλογό μας, τον κ. Νικο-
λάου Νίκο του Δημητρίου για την προσφο-
ρά ενός κλιματιστικού για το γυμναστήριο 
και τον κ. Βασίλειο Γκιντώνη του Φιλίππου 
για την δωρεά οργάνου γυμναστικής (Ηρα-
κλής) για το γυμναστήριο.

Η αγωνιστικη περιοδος για την Combat Team 
Tripolis με προπονητη τον Βασιλη Δελη ξεκινη-
σε στις 23 Δεκεμβριου με διασυλλογικους αγω-
νες στο κλειστο σταδιο Μπαμπης Χολιδης στις 
Αχαρνες . Η ομαδα με τεσσερις αθλητες συμπερι-
λαμβανομενης και της Σοφιας Μητρου καταφερε 
να παρει τεσσερα χρυσα μεταλλια. Ο επομενος 
αγωνας διεξηχθη στην κορινθο στις 21 Οκτωβρι-
ου, οπου η ομαδα σημειωσε παλι εξαιρετικες εμ-
φανισεις και η Σοφια καταφερε να παρει 2 χρυσα 
μεταλλια. Η Σοφια  επισης πηρε μερος σε ημιε-
παγγελματικη βραδια στις 10 Νοεμρβιου στην 
Κυπαρισσια, οπου κερδισε στα σημεια ομως οχι 
στις εντυπωσεις και δεν καταφερε να παρει ακο-
μα μια νικη. Τελος στο μοριοδοτουμενο πανελ-
ληνιο πρωταθλημα 23, 24, 25 Νοεμβριου η Σοφια 
βρεθηκε 2 κατηγοριες πανω στα κιλα απο λαθος 
και δεν καταφερε να κερδισει στον τελικο καθως 
ανεβηκε στην δευτερη θεση του βαθρου με αση-
μενιο μεταλλιο. Να ευχαριστησουμε ακομα μια 
φορα τον προπονητη Βασιλη Δελη, που με πολυ 
προσπαθεια   ανεβαζει συνεχως  το επιπεδο τον 
αθλητων του χωριου μας και σε αυτον οφειλουμε 
αυτες τις επιτυχιες.
Μπράβο Σοφία μας, μπράβο δάσκαλέ μας!

 ΔΡΑΣΕΙΣ ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΚΟΥ
Ξεκίνησαν και φέτος τα τμήματα εκμάθη-

σης που δραστηριοποιούνται στην αίθουσα 
του Φ.Σ. τις απογευματινές ώρες.
α) τμήμα εκμάθησης Η/Υ, 
β) Τμήμα άθλησης (παγκράτιο άθλημα) 
γ) τμήμα εκμάθησης παραδοσιακών χορών
Τελείωσαν οι εργασίες τοποθέτησης του 

κλιματιστικού μηχανήματος και η αντικα-
τάσταση του πεπαλαιωμένου ηλεκτρικού 
πίνακα, στην αίθουσα του Φ.Σ. Απομένει η 
σύνδεση και παροχή της ΔΕΗ με τριφασικό 
ρεύμα και η σύνδεση της εξωτερικής μονά-
δας του κλιματιστικού με ρεύμα.
Στις 21 έως 24/12/2018 θα φιλοξενηθούν 

στην αίθουσα του Φ.Σ. 40 πρόσκοποι από 
την Αγία Παρασκευή – Αθήνα και στις 
02/01/2019 30 πρόσκοποι από το Μαρούσι 
– Αθήνα, στα πλαίσια της συνεργασίας του 
Φ.Σ. με την Ομοσπονδία Προσκόπων Ελλά-
δας.
Στις 30/12/2018 προπαραμονή Πρωτοχρο-

νιάς και ώρα 17:00, στην αίθουσα του Φ.Σ. 
θα μοιράσει δώρα στα μικρά παιδιά ο Αη 
Βασίλης, τον οποίο – ερχόμενος με το άλο-
γό του – θα υποδεχθούν τα παιδιά στο προ-
αύλιο χώρο του Φ.Σ.
Στις 07/12/2018 στήθηκε όπως κάθε χρόνο 

επί 35 χρόνια – η Χριστουγεννιάτικη φάτνη 
στην πλατεία του χωριού μας, από τον Φ.Σ. 
Χρόνια πολλά, Καλά Χριστούγεννα κι Ευτυ-
χισμένο να είναι το 2019. 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ  ΑΡΘΡΟΥ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ  ΦΥΛΛΟΥ
Στο άρθρο του προηγούμενου φύλλου για 

τους επιτυχόντες στα ΑΕΙ και ΤΕΙ από το Λύκειο 
Λεβιδίου, ανεγράφη λάθος η Σχολή για την 
Μαθήτρια Καλύβα Παναγιώτα-Μαρία. 
Το Σωστό: 
Καλύβα Παναγιώτα-Μαρία – Σχολή Εισαγω-

γής Ε.Κ.Π.Α. (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών) – Τμήμα Επικοινωνίας και 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φ.Σ. ευχαριστεί τη Νεολαία Λεβιδίου 

για την οικονομική προσφορά της, των 
200€, που προσεφέρθη για τα έξοδα έκ-
δοσης της Εφημερίδας. 

Το Δ.Σ. του Φ.Σ. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φ.Σ. ευχαριστεί τους συμπατριώτες μας 

επαγγελματίες, Δημήτρη Κομιώτη, Ζαρμπα-
λά Παναγιώτη, Σπυρόπουλο Θεόδωρο για 
την προσφορά του στις εργασίες και διαδι-
κασίες που απαιτήθηκαν για την τοποθέτη-
ση του κλιματιστικού στην αίθουσα του Φ.Σ. 
(σκαψίματα – τριφασικό ρεύμα – σιδερένιες 
κατασκευές κ.λ.π.) 

Το Δ.Σ. του Φ.Σ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φ.Σ. ευχαριστεί τον Συμπατριώτη μας Ια-

τρό, Κώστα Β. Ξυνό, που διαμένει στο Σικά-
γο, για την ευγενική οικονομική προσφορά 
του, των 1.000€, για τις ανάγκες έκδοσης της 
Εφημερίδας μας. 

Το Δ.Σ. του Φ.Σ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Δ.Σ. του Φ.Σ. ευχαριστεί τον Συμπατρι-

ώτη μας Γιάννη Γαλάνη κάτοικου Αθήνας 
για την προσφορά του στο Σύλλογο, ενός 
πίνακα (κάδρο με ποίημα, αφιερωμένο 
στον συμπατριώτη μας, ήρωα του ’21, Αλέ-
ξη Νικολάου).

Το Δ.Σ. του Φ.Σ.ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 
ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 

Ο Μήτρου ή Κοντοβουνίσιος Μιχαήλ Γεωργ. προ-
σέφερε στο εκκλησιαστικό συμβούλιο το ποσό των 
100 $.

Η Μήτρου Βασιλική χα Ιωαν. (Κοντοβουνίσιου) 
προσέφερε στο εκκλησιαστικό συμβούλιο το ποσό 
των 50 €.

Η Μήτρου Θεοδώρα Ιωαν. (Κοντοβουνίσιου) προ-
σέφερε στο εκκλησιαστικό συμβούλιο το ποσό των 
50 €.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ο Πάρχας Ευάγγελος Δημ. προσέφερε στο εκκλη-
σιαστικό συμβούλιο το ποσό των 500 €.

Ο Κανδαλέπας Παναγιώτης προσέφερε στο εκ-
κλησιαστικό συμβούλιο το ποσό των 170 € για την 
επισκευή των γραφείων της ιερού ναού.


